Nieuwsbrief peutergroep Twinkel

(bijna) lente 2018

Beste peuterouders,
Een nieuw seizoen is bijna aangebroken. De lente komt eraan.
De lente wordt nu ook steeds zichtbaarder op onze jaartafel. De wortelkindertjes en
moeder aarde staan er nu, maar de komende weken gaan de wortelkindertjes steeds
meer plaats maken voor bloemenkinderen in mooie lente kleuren. En natuurlijk krijgt
moeder aarde haar bloemetjes schortje om!

We zingen nu liedjes over de bloemen en straks komen daar ook de liedjes over de jonge
dieren bij. U vindt de teksten van een paar van deze liedjes in deze nieuwsbrief. Natuurlijk
staan de liedjes ook op onze lente en zomer cd. Die cd is te koop is voor 5 euro in de
peutergroep.
In dit heerlijke seizoen mogen we ook weer een paar prachtige jaarfeesten met elkaar
gaan vieren. Om te beginnen Palmpasen en het Paasfeest. Meer informatie hierover vindt
u in deze nieuwsbrief.
Let u vooral op de toelichting op ons Palmpaasfeest. Wij nodigen u van harte uit om dit
feest samen met uw kind met ons mee te vieren.
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Palmpasen
Dit jaarfeest vieren we in de week van 19 tot en met 23 maart. Dit is de week voor
Palmzondag op zondag 25 maart.Tijdens iedere ochtend in deze week bakken we
broodhaantjes met de kinderen. Deze broodhaantjes komen op hun eigen
Palmpasenstok. Deze stok maken de juffen voor de kinderen. Natuurlijk is er ook voor
ieder kind een mooie lentekroon. We vieren het Palmpaasfeest met een kleine optocht
buiten waarbij u als ouder van harte welkom bent. We willen u vragen om tijdens deze
week om 11:30 uur aanwezig te zijn om zo de optocht met ons mee te kunnen lopen.
Tijdens de optocht zingen we een Palmpasenliedje.
Palm, Palm Pasen ei koerei
over ene zondag krijgen wij een ei
1 ei is geen ei, 2 ei is een half ei
3 ei is een paasei!
Pasen
In de week voorafgaand aan het paasweekend gaan we met de peuters buiten versierde
paaseieren zoeken. Ieder kind mag een mooi versierd paasei mee naar huis nemen.
Vakanties en vrije dagen
•
•
•

Op goede vrijdag (30 maart) en tijdens het paasweekend van 31 maart tot en
met maandag 2 april is peutergroep Twinkel gesloten.
De meivakantie is van 23 april tot en met 4 mei.
Donderdag 10 mei en vrijdag 11 mei is het Hemelvaart. Peutergroep Twinkel is
dan gesloten.
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Liedjes
Sneeuwklokje
Sneeuwklokje, wit rokje, waar kom jij vandaan?
Ik kom uit de aarde, naar boven gegeaan.
Ik was eerst een bolletje , ik zat lekker warm in mijn holletje
Ging het zonnetje schijnen, moest de sneeuw wel verwdwijen
Kwam ik langzaam uit de grond…
En nu klingel ik in het rond
Klingel klangel klingel klang
Klingel klangel klingel klang
Narcis
Retet, retet, retet
Retet, retet, retet
Zeg hoor je mijn trompet (twee keer)
Ik ben de narcis prachtig geel
Ik groei op een hele lange steel
Krokus
Krokus bolletje, kom eens uit je holletje
met je blaadjes paars en geel, op een groene steel.
Het is lente
Het is lente, het is lente, de koeien zijn zo blij ze mogen weer naar buiten lekker in de
wei!
(Dit liedje kan voor verschillende dieren gezongen worden)
Lammetje
lammetje, lammetje, lammetje
kom toch eens over mijn dammetje
lammetje lief, lammetje klein
wil je wel mijn vriendje zijn!

3

